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1. INTRODUCCIÓ

La situació geogràfica de l’Antic Egipte va ser fon amental per al 

desenvolupament d’una civilització fascinant. Per a ixò en 

aquest treball expliquem les principals característ iques 

geogràfiques d’aquest país i com la vida dels seus habitants va 

està estretament vinculada amb el riu Nil.



2. SITUACIÓ DE LES PRIMERES CIVILITZACIONS HISTÒRIQ UES

•Les primeres civilitzacions de la història es van d esenvolupar al 
Pròxim Orient.

•Era una regió de clima sec i calorós, però amb gran s rius.

•Aquests rius, cada any, inundaven les terres, fent– les molt bones 
per a l'agricultura.



3. LES CIVILITZACIONS FLUVIALS

A les primeres civilitzacions de la història se les  anomena:
civilitzacions fluvials.

Les civilitzacions fluvials han basat el seu progré s en els 
recursos obtinguts pels rius propers.



4. SITUACIÓ GEOGRÀFICA DE L’ANTIC EGIPTE

Egipte està situat al nord-est 
d’Àfrica.
S’estenia des del Mar 
Mediterrani, al nord, fins la 1ª 
cataracta cap el sud.
Dues cadenes muntanyoses, a 
l’est i a l’oest, el protegien dels 
vents del desert.
Egipte és un desert travessat 
de sud a nord per un riu  
immens, el NIL.
La situació geogràfica d’Egipte 
presenta dos avantatges: 

•el desert l’aïlla dels enemics 
•el Nil té un règim de 
crescudes que permet la 
irrigació i la fertilització de 
conreus.



5. L’ANTIC EGIPTE  I EL RIU NIL

La civilització egípcia es va 
desenvolupar al voltant del riu 
NIL.

Sense el Nil Egipte hauria sigut 
un monòton desert on 
difícilment hauria estat 
possible la vida humana, 
animal i vegetal.



6. FONTS DE CONSULTA

http://www.elinformadordegalicia.com/jms/egipto/geografia.htm

http://www.edu365.cat/eso/muds/socials/egipte/crono/mapa.htm

http://www.xtec.cat/~malsius2/egipte/egipcis/text.htm

http://www.librosvivos.net/smtc/pagporformulario.asp?idIdioma=ES&

TemaClave=1045&pagina=3&est=0


